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بررسی سرانه مطالعه
1
معلمان آموزش وپرورش گیالن
احمد هدایتپناه شالدهی
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بدريه هدايتپناه
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چکیده

هدف اصلی اين نوشتار  ،بررسي میزان سرانه مطالعه معلمان و نوع مطالعه آنان درزمينههاي
مختلف است .نمونه آماری این تحقیق  449 ،نفر از معلمان دورههای مختلف آموزش پرورش
گیالن بودند که در سال تحصیلی 1389-90به تدریس اشتغال داشتند  .ابزارتحقيق  32پرسش
بسته پاسخ و 7پرسش باز پاسخ محقق ساخته بود که باهمکاری مسئولین ذیربط مناطق
مشمول نمونه استان  ،پرسشنامهها در گردهمایی گروههای آموزشی دورههای تحصیلی و در
رشتههای مختلف گروههای درسی  ،بین معلمان  ،توزیع و پس از تکمیل  ،جمعآوری شد .
دادهها با استفاده از آمار توصيفي مورد تحليل قرار گرفت .مهمترین نتایج حاصله این است که
سرانه مطالعه معلمان گیالن  87 ،دقیقه در شبانه روز برآورد شد  ،که 21دقیقه آن به مطالعه
آزاد و  66دقیقه به موارد درسی اختصاص داشت .به طور میانگین معلمان گیالن 176 ،نسخه
کتاب در کتابخانه خود داشتند( .دارندگان مدرک لیسانس و باالتر  199نسخه  ،فوق دیپلمهها،95
و دیپلمهها 43،نسخه) .اولویت مطالعات آنان در زمینههای علمی ،مذهبی تاریخی ،ادبی ،هنری،
رمان ،فلسفی ،ورزشی و پزشکی بود و خواستار افزايش اين نوع كتابها در كتابخانههاي مدارس
بودند.
کلید واژهها :سرانه مطالعه  ،معلم  ،کتاب  ،گیالن  ،آموزش وپرورش

 -1این طرح با استفاده از منابع مالی آموزش وپرورش گیالن انجام شد.
 -2موسسه آموزش عالی علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان گیالن
A_ hedayatpanah @yahoo.com
 -3آموزش وپرورش ناحيه  2رشت a.hedayatp@yahoo.com -
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مقدمه

«شاخص توسعه انسانی مفهومی فراگیر دارد  .سازمان ملل متحد با استفاده از معیار توسعه
اقتصادی واجتماعی ،شاخص توسعه انسانی را در کمیّت و کیفیت مطالعه متمرکز میکند .مطالعه
مسائل علمی باعث شکفتگی علم شده و تقویت نیروی فکری و زمینه ابداع و نوآوری را فراهم
میآورد .براین اساس برای حفظ حیات از فرهنگ ملی ،پرداختن به کتاب و کتابخوانی از اهم
مسائل بوده وکتاب همواره به عنوان عامل محوری انتقال درس و اندوختههای بشری ،در همه ادوار
تاریخی شناخته شده و ایرانیان هم در تمام ادوار به کتاب و کتابخوانی عالقهی بسیار داشتند».
( اشرفی ، 1383 ،ص . ) 26-16نمونه عینی این گفتار ،استقبال چشمگيرصدها هزار نفري از
نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران است که در ارديبهشت ماه هرسال به مدت  10روز با شور واشتیاق
اهمیت کتاب وکتابخوانی ،بزرگان
فراوان عالقهمندان صورت میگیرد( .نگارنده  . )1393،درمورد ّ
دین ودانش ،گفتارهای پر نغزو متنوعی داشته اند به طوری که ؛ امام علی (ع) فرموده« :حکمت
گمشده مؤمن است» (نهج البالغه  :حکمت  )80وامام صادق (ع)« :کتابهایتان را نگه دارید که
در آینده به آنها نیاز خواهید داشت» هكذا تولستوی گفته « :در دنیا ّ
لذتی که با مطالعه برابری
کند نیست» و یا اینکه سقراط گوید«:جامعه وقتی فرزانگی و سعادت مییابد که خواندن کار
روزانه اش باشد»( اشرفی . )1383 ،درمطالعه وکتابخوانی عوامل مختلفی موثر است .تاجاییکه
جورج سالوین و هایر والدیر ( )1976عواملی همچون خانواده ،دنیای خواننده ،تحصیالت ،مسائل
ارتباط جمعی ،کتابخانه ،بازار کتاب وحکومت را عوامل تأثیرگذار در مطالعه میدانند ( .رالف سی،
استیگر ،1991به نقل از سپرده،1370 ،ص  .)38-24میزان مطالعه نیز باهم متفاوت است ،با توجه
به تحقیقات انجام شده ،حداقل مقدار مطالب خواندنی برای افراد مختلف .در یک هفته برای
افراد متخصص 815000 ،کلمه  ،با سرعت  250کلمه در دقیقه  ،به عبارتی  56ساعت در هفته
و یا  8ساعت در روز ،ولي برای افراد خانهدار 5 ،ساعت و برای دانشجویان نیز حدود  8ساعت
در روز است ( .بالدریج 1979 ،به نقل از سیف ،1376 ،ص . )119-112میزان مطالعه اشخاص
وجوامع با سرانه مشخص میشود .سرانه مطالعه افراد درملل واقوام مختلف با توجه به اوضاع
فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی و ...با هم متفاوت است .بنابر آمار موجود ،سرانه مطالعه در دنیا 45
دقیقه ،در کشور ژاپن  90دقیقه ،انگلیس  55دقیقه در شبانه روز و درهند روزی یک ساعت
ودر فیلیپین  6.7ساعت در هفته بوده (خبرگزاری فارس .)1387 ،آمریکا  20دقیقه( لیزنا ،
 )1393/10/12میانگین مطالعه یک فرانسوی سه ونیم ساعت در روز گزارش شده( .اشرفی1383،
 ،ص )38اما امیرخانی معاون سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران سرانه مطالعه فرانسه را 69
دقیقه اعالم نمود(پایگاه خبری پیراسته  . )1394/8/11در مورد ميزان سرانه مطالعه درايران نیز
آمار متفاوتي منتشر شده كه اكثر آنها فاقد مبناي پژوهشي است  .به طوري كه رئیس سازمان
اسناد وکتابخانه ملی ایران ،سرانه مطالعه در ایران را نگرانکننده دانست(.خبرگزاری کتاب ایران،
 . ) 1390 / 5/29مشاور عالی کتابخانههای عمومی کشور ،سرانه مطالعه کتاب در ایران را 76
دقیقه اعالم نموده ( فردانیوز .)1390/12/27 ،اما دبیر کل نهاد کتابخانههای کشور  ،سرانه مطالعه
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در ایران رادرسال  75 ، 1391دقیقه و 34ثانیه  ،اعالم کرد که فضای مجازی راهم شامل میشود.
از رقم اعالم شده  15 ،دقیقه به کتاب 32 ،دقیقه به روزنامه 21 ،دقیقه به قرآن و ادعیه و 5دقیقه
هم به مطالعه نشریات اختصاص داشته است( .فرارو  . )1392/1/7 ،علیاکبر اشعری ،رئیس
کتابخانه سازمان اسناد ملی ایران که مشاور فرهنگی رئیس جمهور هم بود ،سرانه مطالعه هر
ایرانی رادر شبانه روز فقط  2دقیقه اعالم كرد .البته با محاسبه کتابهای درسی  6دقیقه در نظر
گرفت ( .سیمرغ :شماره. )210در همان زمان منصور واعظی دبیر کل وقت نهاد کتابخانههای
عمومی کشور نیز وضعیت سرانه مطالعه در ایران را بسیار خوب دانست و گفت :سرانه مطالعه
روزانه  18دقیقه است ،این عدد فقط برای مطالعه کتابهای غیر درسی و غیرکاری است.
( خبرگزاری مهر ) 1388/2/17 :امیرخانی معاون سازمان اسناد  ،اظهارداشت که سرانه مطالعه
درایران 8دقیقه است  ،اما متاسفانه سه سال پیش به اشتباه این سرانه را  71دقیقه اعالم کرده
بودند که باخواندن دعا  ،قرآن و ...محاسبه شده بود(پایگاه خبری پیراسته  ،)1394/8/11محمد
ساالری ؛ مدیر کل دفتر برنامهریزی و مطالعات فرهنگی و کتابخوانی گفته .آمار واقعی کتاب
خواندن در ایران ،روزی  2ساعت ،یعنی 120دقیقه است نه  2دقیقه! یعنی 30دقیقه باالتر از
رکوردآمار کتابخوانی در جهان! فرماندار مشهد در گردهمایی اعضای انتصابی انجمن کتابخانههای
عمومیمشهد اعالم کرده بود که سرانه مطالعه هر ایرانی  95دقیقه است! تنها باری که یک آمار
نسبتا ً رسمی منتشر شد ،سال  1381بود که مرکز پژوهشهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
وضعیت مطالعه  28استان را بررسی نمود و اعالم کرد ؛ سرانه مطالعه ایرانیها  7دقیقه در روز
ّ
است(.تبيان .)1388،بین این همه آمارهای ضد و نقیض ،سازمان ملی جوانان هم یک آمار
جداگانه و مفصل منتشر کرده .اسحاقی معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان گفته 76
درصد از جوانان ،روزانه کمتر از  30دقیقه مطالعه میکنند .سازمان برای به دست آوردن این آمار،
یک پژوهش  ،بین  120نفر اهل قلم انجام داده .اماکارشناسان سازمان ،آمارهای دقیقتری هم
ارائه دادند .آنها اظهار نمودندکه  46درصد از جوانان هر روز بین  4تا  30دقیقه مطالعه میکنند،
 30درصد آنها کمتر از  4دقیقه در روز و  13درصد تا یک ساعت مطالعه میکنند 7 ،درصد  ،یک
تا  2ساعت و فقط  4درصد باقیمانده هستند که بیشتر از  2ساعت در روز کتاب میخوانند.
(خبر تهران – ایرنا .) 1393/02/14 :مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی یزد ،سرانه مطالعه کتاب
در این استان را  14دقیقه و 30ثانیه (خبرگزاری مهر)1389/9/1:مدیرکل نهاد کتابخانههای
عمومی گیالن  ،مجموع سرانه مطالعه کتاب در این استان را  84دقیقه و سرانه مطالعه در کشور
را  74دقیقه(.خبرگزاری مهر ، )1389/9/1:مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی زنجان ،مجموع
سرانه مطالعه کتاب در این استان را  81دقیقه و 35ثانیه ومطالعه کتاب درکشور را 33دقیقه و9
ثانیه(.خبرگزاری مهر ،)1390/5/4رئیس ستاد هفته کتاب خراسان رضوی ،سرانه مطالعه در ایران
ر ا  8تا  10دقیقه(.سایت تحلیلی عصر ایران )1387/7/25 :عنوان کردند .درتحقيقي كه برروي
1000نفر ازشهروندان تهراني انجام شد گزارش شد كه حدود یک چهارم پاسخگویان (۲۷.۴درصد)
اص ً
ال اهل مطالعه نبوده و ۴۰.۴درصد در حد »کم یا خیلیکم» و  ۳۲.۲درصد در حد «زیاد یا
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خیلیزیاد» اهل مطالعه هستند(خبرگزاری فارس ،شهريور  .)1393به هر حال عددهای مختلفی
درمورد میزان سرانه مطالعه در ایران توسط مسئولین در کشور بیان شده ،ولی به نظر میرسد که
اتفاق نظر واحد بین سرانه مطالعه وجود ندارد وتحقیقات الزم صورت نگرفته است .ا ّما اعداد و
ارقامی که هر سال مسئوالن از میزان مطالعه در کشور ارائه میکنند هر چند با هم متفاوت هستند
اما همه این آمارها یک محور مشترک دارند و آن هم پایین بودن سرانه مطالعه در ایران است.
ازسرانه مطالعه معلمان درسطوح بین المللی وملی یا استانی ظاهرا ً آماری دردست نیست.
اما نگارنده سرانه مطالعه دانشجويان دانشكده سما رشت را  85.75دقیقه در شبانه روزبدست آورد
که این سرانه براي رشته حسابداری14. 59دقیقه و کامپیوتر 79.71و گرافیک ومعماری 78.68
دقیقه در شبانه روز حاصل شد( .نگارنده . )1390،درمورد تعدادنسخههای کتابهای مطالعه شده
هم آمارهای زیادی منتشر شده ،به گفته مدیر اداره کتاب ،در سال گذشته( )1390مجموعاً 210
میلیون نسخه کتاب در کشور منتشر شده که با توجه به این آمار ،سرانه کتاب برای هر فرد 3.5
جلد است (اللهياري ،خبرگزاري  ) 1391/۸/15به طور میانگین دانشجویان دانشكده سما رشت
(زنان -مردان) طی یک سال  18نسخه کتاب  100صفحهای (زنان  26کتاب و مردان 11کتاب)
مطالعه میکنند ،اين عدد براي دانشجویان رشتههای حسابداری  13 ،نسخه کتاب  100صفحهای
(زنان 11کتاب و مردان  17کتاب) و رشته کامپیوتر  17نسخه کتاب  100صفحه ای (زنان 26
کتاب و مردان  12کتاب) و رشتههای گرافیک ومعماری 20نسخه کتاب  100صفحهای (زنان 30
و مردان  2نسخه) طی یک سال است(.نگارنده  )1390،این آمار در كشورشیلی و آرژانتین  3کتاب
وهرآمریکایی  4کتاب در سال در سنین  15تا  24سال است( .خبرگزاری فارس . )1387،ژاپنیها
 46کتاب  ،فنالندیها  47کتاب و ایسلندیها  40کتاب درسال مطالعه میکنند(.لیزنا،
62 .)1393/10/12درصد ایتالیاییها در طول سال حتی یک کتاب هم نمیخوانند و 19درصد نیز
یک کتاب مطالعه میکنند ونیمی بین یک تا سه کتاب و 39درصد بین 4تا 11کتاب درسال
مطالعه می کنند(،.اشرفی ،1383،ص  91 .)38درصد ژاپنی ها و 65درصد مردم کرهجنوبی عادت
به مطالعه دارند(.لیزنا54 )1393/10/12 ،درصد کل دانشجويان سما رشت (زنان -مردان) دارای
کتابخانه شخصی بوده و به طور متوسط دارای  72جلد کتاب در کتابخانه شخصی خود بودند
(نگارنده )1390 ،تحقیقی که ژوکلوبین در سال  1975در بوداپست انجام داد نتیجه گرفت که 13
درصد شهرنشینان و  4درصد روستائیان،کتابهای علمی مطالعه میکنند و سطح تحصیلی
خوانندگان کتابهای غیر داستانی چهار برابر خوانندگان غیر داستانی است( .استیگر ، 1991به
نقل از سپرده  .)1370 ،درهرحال نبايد فراموش كرد كه سرانه مطالعه در کشورها به رشد
فرهنگی آنها وبه طور گسترده تر به توسعه انسانی در کشور مربوط میشود .چون افراد عالوه بر
مطالعه در زندگی روزمره،کارهای دیگری نیز دارند .لذا توصیه صرف  5تا  8ساعت مطالعه در یک
شبانهروز کاری عملی نیست .بنابراین آشنایی با فنون مطالعه و بهبود روشهای مطالعه موضوعی
حتمی است (سیف .)1376 ،خصوصاً جامعه معلمان که موضوع این تحقیق بودند ،بایستی آن
چنان مطالعه کنند تا بتوانند هدایتگر خوبی برای دانش آموزان و جامعه باشند .زيرا اگر معلمان
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بر شیوههای مطالعه و کاربرد آنها آشنا باشند وتسلط یابند و عادت کنند ،با آگاهی از زمینههای
مطالعاتی و با بهرهمندی از سرانه مطالعه مناسب ،به نحو موثرتري ميتوانند،تصمیمات الزم را در
چگونگی بهبود روشها اتخاذ نمایند ،زیرا در دروسي مانند علوم اجتماعی که مشتمل بر
مردمشناسی ،اقتصادی ،تاریخ ،علوم سیاسی ،روانشناسی و جامعهشناسی و ...است بهره فراوان
ببرند ،خصوصا آشنایی به شیوه اجمالی در علوم طبیعی مانند ستارهشناسی ،زیست شناسی،شیمی،
ریاضیات وفیزیک به وفور مورد استفاده قرارمیگیرد و آشنایی به روش دقیقخوانی در علوم
انسانی همانند مطالعات کالسیک موسیقی ،ادبیات ،فلسفه ،مذهب و هنرهای تجسمی کاربرد
زیادی دارد( .سیف،1376،ص .)301-289دراین مورد پژوهشی که با هدف میزان آگاهی
دانشجویان نسبت به شیوههای مطالعه در دانشگاه آزاد واحد محالت ،توسط شعبانی در سال
 1380انجام گرفت ،نشان داد که میزان آگاهی دانشجویان به شیوه سریع خواندن ضعیف است و
برحسب متغیرهای جنس و رشته تحصیلی تفاوت معنی داری وجود نداشته (اشرفی 1383،
،ص .)39هكذا دانشجویان دانشكده سما رشت ،به ترتیب اولویت به دقیق خوانی ،عبارت خوانی،
تند خوانی ،اجمالی خواندن برای درک زیبایی وهنری ،تجسسخوانی و خواندن انتقادی بیشترین
آشنایی را داشتند(.نگارنده  .)1390،اما امروزه سعی بر این است که حجم مطالعه در زمان معینی
کمیت و کیفیت مطالعه حفظ شود .گری وراجرز عقیده
افزایش یابد ،به نحوی که تعادل بین ّ
دارند :یک خواننده خوب که به حد کمال رسیده ویژگیهایی نظیر داشتن شوق خالصانه به امر
مطالعه ،گرایش مطالعه متون و مطالب مختلف که به او لذت میدهد ،افق دیدش را وسعت
بخشيده و باعث افزایش قدرت خالقیت او میگردد .آنان عادت ،وظیفه ،گذراندن اوقات فراغت،
آگاهی از مسائل جاری ،ارضای میل شخصی ،نیاز روزمره زندگی ،افزایش میزان عالیق و
سرگرمیها ،ارضای نیازهای اجتماعی و شخصی ،ارضای نیازهای مبرم فکری و روحی ،رشد علمی
و ارتقاء سطح فرهنگی را از اهداف مطالعه ذکر میکنند( .استیگر ،1991،به نقل از سپرده
،1370ص .)21-17اما دانشجویان آموزشکده عالی سما رشت (زنان -مردان) هدف از مطالعه
کردنشان را به ترتیب اولویت  -1ارضای نیازهای ذهنی  -2ارضا و تسکین نیازهای روحی -3
توسعه مهارتهای حرفه ای شغلی  -4دستیابی به اطالعات روزآمد و جاری  -5اصالح خود و نفس
خویش -6،عشق به مطالعه و لذت بردن از آن - 7انجام دادن وظیفه  -8ادای فرایض دینی بر
حسب عادت  -9رهایی از احساس حقارت و کم بینی و افزایش اعتماد به نفس بیان کردند .سرانه
مطالعه دانشجویان آموزشکده عالی سما رشت بر روی متون تخصصی ،در طی یک دقیقه
93.15کلمه بود .این سرانه برای زنان 68.56،کلمه وبرای مردان  117.74کلمه در دقیقه بدست
آمد .همچنین دانشجویان حسابداری  85.6دقیقه و کامپیوتر  106.68و گرافیک ومعماری
 98.34کلمه دردقیقه روی متون تخصصی مطالعه میکنند  .سرانه مطالعه دانشجویان دانشكده
سما رشت بر روی متون غیرتخصصی ،در طی یک دقیقه 116.22کلمه بدست آمد .این سرانه
برای زنان 77.13کلمه وبرای مردان  154.87کلمه در دقیقه است .دراین راستا ،دانشجویان
حسابداری  119.27و کامپیوتر 112.36و گرافیک ومعماری 118.1کلمه دردقیقه روی متون غیر
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تخصصی مطالعه میکنند  .سرانه مطالعه دانشجویان دانشكده سما رشت بر روی کتب غیر
درسی  ،در طی یک هفته 5.05ساعت ،به عبارتی43.28دقیقه در شبانه روزبود که این سرانه برای
زنان  5.21ساعت در هفته(44.65دقیقه در شبانه روز) و مردان 4.88ساعت در هفته به عبارتی
(  41.82دقیقه در شبانه روز ) به دست آمد .دانشجویان دانشكده سما رشت به ترتیب در
زمینههای علمی ،هنری ،رمان ،مذهبی ،تاریخی و ادبی و سایر موارد ( مانند ورزشی و،)...
فلسفی ،بیشترین مطالعه را داشتند  .از ميزان سرانه مطالعه معلمان اطالعاتی در دست نيست،
اما ضرورت میزان سرانه ونوع مطالعاتی آنان دارای اهمیّت است  .زیرا ،زمینههای مطالعاتی فکری
معلمان اهل مطالعه ودارای بصيرت است که ميتواند ،انگیزه وعادت به مطالعه دردانشآموزان
را افزایش داده و در تجهیز و تهيه كتابهاي کتابخانههاي مدارس به متصديان و مسووالن كمك
نمايند تا بر اساس خواستههای آنان ،دانشآموزان و مدارس،كتابهای مناسب تهيه نمایند .لذا در
کمی مطالعه معلمان آموزش و پرورش
اين راستا و باعنايت به
اهميت مطالعه ،بررسی وضعیت ّ
ّ
گیالن ،درزمینههای گوناگون ،اهداف اين نوشتار ميباشدكه مورد پژوهش قرار گرفته و
پیشنهادهای مناسب نیزارائه شده است .دراین تحقیق ،منظور ازمطالعه ،خواندن هدفمند و
روشمند همراه با یادداشتبرداری است .لذا ،درنیل به اهداف ،پاسخ سواالت ذيل مد نظر محقق
بود:
سوالها:
-1سرانه مطالعه معلمان آموزش و پرورش گیالن درشبانه روز چقدربود ؟(برحسب جنسیت،
مدرک تحصیلی و دوره تحصیلی)
-2سرانه مطالعه معلمان آموزش و پرورش گیالن در هفته چند صفحه بود ؟( به تفکیک جنسیت
– مدرک تحصیلی -دوره تحصیلی )
-3سرانه مطالعه معلمان آموزش و پرورش گیالن در یک سال چند نسخه کتاب بود؟(بر حسب
مدرك وجنسیت)
-4سرانه مطالعه معلمان آموزش و پرورش گیالن از نظر موضوع مطالعاتی چگونه بود(.بر حسب
جنسیت)
-5سرانه کتابخانهها از دیدگاه مختلف چگونه بود؟( مدارس ومعلمين به تفكيك)
-6سرانه مطالعه معلمان آموزش و پرورش گیالن از نظر تهیه کتب و مجالت مورد نیاز چقدر بود؟
-7مطالعه معلمان گیالن بر روی متون تخصصی وغير تخصصي چگونه بود؟
 -8معلمان گيالن به چه شيوههايي از مطالعه كردن آشنا بودند؟

روش انجام پژوهش

ماهیت توصیفی و از نظر روش به صورت پیمایشی انجام شد.
تحقیق ازنظر هدف کاربردی  ،ازنظر ّ
 )1-2جامعه آماری :جامعه آماری این تحقیق کلیه معلمانی بودند که در آموزش و پرورش گیالن
در سال تحصیلی  1389-90به تدریس اشتغال داشتند و همه معلمان دورههای پیش دبستانی
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و ابتدایی  ،راهنمایی تحصیلی و متوسطه و پیش دانشگاهی مشمول این جامعه بودند  .براساس
آمار رسمی تعداد آنان  31822نفربود که به تفکیک دوره تحصیلی و جنسیت توزیع آنان به شرح
جدول شماره( )1است:
جدول شماره ( )1آمار كليه معلمان آموزش وپرورش گيالن
جمع

مرد

زن

دوره جنسیت تحصیلی

11885

5649

6236

ابتدایی و پیش دبستانی

7856

4009

3847

راهنمایی

12071

6824

5257

متوسطه و پیش
دانشگاهی

31822

16482

15340

جمع

براساس دادههاي جدول ( 52، )1درصد جامعه حاوی مردان و  48درصدحاوي زنان بود38 .
درصدآنان در دوره متوسطه و پیشدانشگاهی  25،درصد در دوره راهنمایی و  37درصد در دوره
ابتدایی و پیشدبستانی شاغل بودند .ازاین تعداد  53درصد را معلمان لیسانسیه و باالتر 27 ،
درصد را فوق دیپلمهها و  20درصد را دیپلمهها و پایینتر تشکیل میدادند.
نمونه آماری
نمونه آماری براساس جدول مورگان در اين پژوهش 361 ،نفر میباشد .اما محقق  500پرسشنامه
توزیع نمود که پرسشنامه صحیح  449نفر پاسخگویان ،براساس دادههای جدول شماره ()2
استخراج شد:
جدول شماره ( )2آمار معلمان آموزش وپرورش گيالن مشمول نمونه آماري
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جمع

مرد

زن

جنسیت
دوره تحصیلی

136

89

47

ابتدایی

75

41

34

راهنمایی

238

115

123

متوسطه

449

245

204

جمع
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براساس جدول ( 69 ، )2درصد پاسخ دهندگان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر ،حدود
 25درصد دارای مدرک فوق دیپلم و  6درصد دارای مدرک دیپلم بودند .گروه نمونه شامل245
نفر مرد و 204نفر زن بود .بيشترين آمار در دوره متوسطه وكمترين در دوره راهنمايي بود.

روش نمونهگیری

شهای و تصادفی به شرح ذیل استخراج شد:
روش نمونهگیری به شیوه خو 
جدول شماره ( )3خوشهبندی مناطق آموزشی گیالن

حوزه متما یل به
غرب گیالن

حوزه متمایل
به شرق گیالن

حوزه مرکزی

فومن  ،صومعه
سرا  ،رضوانشهر،
تالش،آستارا ،ماسال،
رودبار و شفت

انزلی  ،رودسر ،سیاهکل
 ،لنگرود ،آستانه اشرفیه،
الهیجان و املش

ناحیه  1و ناحیه 2

عمارلو ،تولمات و
رحمت آباد

دیلمان،کالچای  ،رحیم آباد،
کیاشهر ،کومله ،اطاق ور،
رودبنه و چابکسر

آموزش و پرورش
گیالن

الف) خوشه
شهرستانها و نواحی

خشکبیجار،کوچصفهان ،ب) خوشه مناطق
لشت نشاء ،سنگر،خمام

قابل ذکر است که ،ناحیه  1الهیجان ،ماسال ،کوچصفهان ،تولمات و کومله به شیوه تصادفی
به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند .باتوجه به سهمیه بندی ،تعداد پرسشنامههای هرخوشه و
پرسشهای دریافتی مطابق جدول شماره ( )4بدست آمد:
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جدول شماره ( )4تعداد پرسشنامه دريافتي وسهميه مشخص شده درهرخوشه
خوشه الف

خوشه ب
دریافتی

سهمیه

دریافتی

سهمیه

82

76

ناحیه 1

35

32

کوچصفهان

90

الهیجان

49

35

کومله

98

ماسال

13

12

تولمات

139

116

جمع

97

79

جمع

319

282

براساس آمار دریافتی توزیع سکونت معلمانی که پرسشنامه ها را تکمیل کردند تقریباً همه ساکن
همان مناطق بودند.
ابزار اندازهگیری
ابزار اندازهگیری ،پرسشنامهاي محقق ساخته ،مشتمل بر  39پرسش بودکه  11پرسش
بسته پاسخ دو ارزشی (بلی -خیر ) ،یک پرسش 5 ،گزینهای رتبهای 3 ،پرسش با پاسخهای
اولویتبندی و محدود 17،پرسش ،به صورت دریافت پاسخ به صورت ّکمی و 7پرسش ،به صورت
باز پاسخ بود که عمدتاً در مورد شیوههای مطالعه و ...بودند.
روش جمع آوری دادهها
برای جمع آوری دادهها با همکاری مسئولین ذیربط مناطق مشمول نمونه  ،پرسشنامه ها در
گردهمایی گروههای آموزشی دورههای مختلف و در رشتههای مختلف گروههای درسی در سطح
استان  ،توزیع و پس از تکمیل ،جمعآوری شد .نکته قابل توجه درتنوع رشتهها است.
پایایی و روایی
نخست  32پرسشنامه بین دبیران مختلف رشت و انزلی توزیع و اجرا شد که پایایی پرسشهای دو
ارزشی به روش  KR20انجام گرديد که عدد 0/68حاصل شد و پایایی پرسشهای  5گزینهای با
طیف لیکرت از آلفای کرانباخ انجام شد که عدد  0/72بدست آمد.برای تعیین روایی از متخصصین
و دانشجویان مدد گرفته شد  .همچنین اعضای کمیته تخصصصی شورای تحقیقات طی  2جلسه
کامل  ،بر روی پرسشنامه محقق ساخته ،نظریات اصالحی دادند.
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روشهای آماری و و تحلیل اطالعات
با توجه به نوع سؤالهای تحقیق که از نوع طبقهاي بودند ،به لحاظ اینکه ماهیت سؤالها از نوع
توصیفی بود.برای تحلیل اطالعات از آمار توصیفی ماننددرصد  ،نمودارو میانگین وزنی و جداول
استفاده شد.

یافتهها

پاسخ سوال ()1
 -1با توجه به اطالعات جدولها و تحلیلهای صورت گرفته ،سرانه مطالعه کل معلمان آموزش
و پرورش گیالن  87دقیقه در شبانهروز به دست آمدکه  21دقیقه آن مطالعه آزاد و  66دقیقه
مطالعه بر روی مواد درسي ودروس تخصصی بود.
 -2سرانه مطالعه معلمان زن آموزش و پرورش گیالن  80دقیقه در شبانه روز برآورد شدکه 17
دقیقه آن مطالعه آزاد و  63دقیقه برای مواد درسی بود.
 -3سرانه مطالعه معلمان مرد 93 ،دقیقه در شبانه روز برآوردشد که  24دقیقه آن مطالعه آزاد و
 69دقیقه مطالعه بر روی مواد درسی بود.
-4سرانه معلمان لیسانسیه وباالتر 91دقیقه درشبانه روز بودکه  18دقیقه آن به مطالعه
آزاداختصاص داشت .این عدد برای معلمان مرد لیسانسیه  97دقیقه برآورد شد که  22دقیقه آن
مطالعه آزاد بود  .اما معلمان زن لیسانسیه  75دقیقه مطالعه میكردند که  13دقیقه آن آزاد بود.
جدول شماره ( )5جزئیات بیشتری را تبیین میکند.
جدول شماره ( )5سرانه مطالعه معلمان گيالن به دقيقه درشبانه روز،
به تفكيك مدرك تحصيلي وجنسيت
سرانه مطالعه مردان به
دقیقه

سرانه مطالعه

سرانه مطالعه زنان به
دقیقه

مطالعه بر
مطالعه بر
مطالعه بر
مطالعه
مطالعه
مطالعه
جمع روی مواد
جمع روی مواد
جمع روی مواد
آزاد
آزاد
آزاد
درسی
درسی
درسی

شاخص

مدرک

73

51

22

84

59

25

49

32

17

دیپلم

77

51

26

87

58

29

58

38

20

فوق دیپلم

91

73

18

97

75

22

88

75

13

لیسانس و باالتر

87

66

21

93

69

24

80

63

17

جمع
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همچنین نمودار شماره ( )1نیز کمیت مطالعه آزاد و مطالعه متون درسی معلمان گيالن را نشان
میدهد.
پاسخ سوال()2
 -5معلمان آموزرش پرورش گیالن در طول هفته حدود  77صفحه کتاب مطالعه میکردند که
اين سرانه براي معلمان زن  69صفحه و معلمان مرد  82صفحه بود .میانگین مطالعه معلمان
لیسانسیه و باالتر  80صفحه درطول هفته بود ،این میانگین برای زنان لیسانسیه  73صفحه و
مردان  85صفحه بود جزئیات بیشتر در جدول شماره ( )5ثبت شده است.
جدول شماره ( )5سرانه مطالعه معلمان گيالن به دقيقه درشبانه روز،
به تفكيك مدرك تحصيلي وجنسيت
تعداد صفحات
مطالعه

مجموع تعداد
صفحات کل

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

60.55

52.4

68.7

786

275

15

4

دیپلم

74.08

82.22

55.2

4769

1380

58

25

فوق دیپلم

80.40

85.48

73.24

12396

7544

145

103

لیسانس و باالتر

77.57

82.34

69.68

17951

9199

218

132

جمع

میانگین
کل

میانگین

شاخص
مدرک

جدول شماره( )5حاکی از آن است که معلمان آموزش و پرورش گیالن در طی یک هفته
77صفحه(زنان  69و مردان )82صفحه و معلمان لیسانسیه و باالتر  80.40صفحه (زنان 73.24
و مردان  85.48صفحه) و فوق دیپلمهها 74.08صفحه (زنان  55.2و مردان )82.22و دیپلمهها
 60.55صفحه(زنان 68.7و مردان )52.4مطالعه میكردند.
پاسخ سوال ()3
 -6معلمان آموزش و پرورش استان گیالن طی یک سال  13نسخه کتاب  ،معادل  43نسخه
کتاب یک صد صفحهای مطالعه میكردند كه اين عدد براي معلمان لیسانسیه و باالتر  56نسخه،
فوق دیپلمهها  18نسخه و دیپلمهها  17نسخه مطالعه بود.جدول شماره ( )6جزئیات بیشتر را
مشخص میکند.
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جدول شماره ( )6سرانه مطالعه معلمان گيالن براساس تعداد كتاب درسال ،به تفكيك
مدرك تحصيلي وجنسيت
شاخص
فراوانی

میانگین
کل
نسخه
های
مطالعه
شده هر
معلم در
سال

میانگین
کل نسخه
های
مطالعه
شده معلم
 100صفحه
ای

میانگین
نسخه های
مجموع نسخه مجموع صفحات
مطالعه
های مطالعه نسخه های مطالعه
شده هر
شده در یک سال
شده
معلم در
سال

16

12

13

17

11

18
56
43

مدرک

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

دیپلم

7

16

112

187

11220

26760

فوق دیپلم 29

59

352

602

12 110770 45715

10

لیسانس و
باالتر

15 398575 993244 1637 1671 136 112

12

13

جمع

14 509345 1038959 2426 2135 211 148

11

13

زن مرد

پاسخ سوال ()4
 -7اولويت مطالعه معلمان زن در گیالن  ،به ترتیب در زمینههای علمی ،مذهبی  ،ادبی ،
تاریخی ،هنری ،رمان ،فلسفی و ترتیب اولويت مردان ،علمی ،مذهبی ،تاریخی ،ادبی ،هنری،
رمان و ورزشی بود .دیپلمهها زمینه مذهبی را در اولویت اول و علمی را در اولویت دوم قرار داده
ولی معلمان فوق دیپلمه و لیسانسیه ،زمینه علمی را در اولویت اول و مذهبی را در اولویت دوم
قرار دادند.در نهایت کل معلمان گيالن به ترتيب اولويت زمينههاي علمی ،مذهبی ،تاریخی،
ادبی ،هنری ،رمان ،فلسفی ،ورزشی و پزشکی را مطرح کردند وخواستار افزايش كتاب با همين
اولويت در كتابخانههاي مدارس بودند.
 -8معلمان گیالن مهمترین اهداف مطالعه کردن را به ترتیب ،ارضای نیازهای ذهنی ،توسعه
مهارتهای حرفهای شغلی ،دستیابی به اطالعات روزآمد و جاری ،ارضاء و تسکین نیازهای
روحی  ،اصالح خود و نفس خویش ،انجام دادن وظیفه ،عشق به مطالعه و لذت بردن از آن ،ادای
فرایض دینی ،رهایی از احساس حقارت و کم بینی و افزایش اعتماد به نفس را بیان نمودند .زنان
ارضای نیازهای ذهنی و مردان توسعه مهارتهای شغلی را در اولویت قرار دادند .جدول شماره
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( )7جزییات بیشتری را نشان میدهد.
جدول شماره ( )7اولويت مطالعه معلمان گيالن
به تفكيك جنسيت ومدرك تحصيلي در  9هدف
اولویت

جمع کل

جمع

لیسانس
و باالتر

فوق
دیپلم

دیپلم

مدرک

نیاز

زن مرد

303

236

103 114

1

1777
4

1322
2

1755
3

1495

5

1246

7

742

6

959

8

578

9

339

275 453 406 683 569 789 457 955 605 1150 605 722 600 906 871

146 222 290 423 381 365 251 540 288 679 253 360 369 537 485

86 56 92 95 100 106 140 148 159 185 134 124 145 113

75

170

118

36

21

46

149

35

87

زن

مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

زن

مرد

زن

مرد

54 145 60 168 93 224 100 275 169 312 167 228 107 224 183

زن

مرد

ارضای
نیازهای
ذهنی
)(1

ارضا و
تسکین
نیازهای
روحی
)(2

دستیابی
اصالح عشق به
توسعه
انجام ادای فرایض
به
خود و مطالعه و
مهارتهای
دینی بر
دادن
اطالعات
نفس لذت بردن
حرفه ای
وظیفه حسب مهارت
روزآمد و
از آن
خویش
شغلی
)(8
)(7
جاری
)(6
)(5
)(3
)(4

رهایی از
احساس
حقارت و
کم بینی
و افزایش
اعتماد به
)نفس(9
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پاسخ سوال ()5
-9به طور میانگین معلمان گیالن  176نسخه کتاب در کتابخانه خود داشتند( .لیسانسیهها و
باالتر  199نسخه ،فوق دیپلمهها  95و دیپلمهها  43نسخه) .جزئیات بیشتر در جدول شماره ()8
آمده است.
 77 )10درصد معلمان گیالن کتابخانه شخصی داشتند( .مردان  75درصد و زنان  82درصد).
جدول شماره ( )8سرانه كتابهاي موجود در كتابخانههاي معلمان گيالن
به تفكيك مدرك تحصيلي وجنسيت
شاخص

تعداد جلد

میانگین

مدرک

زن

مرد

زن

مرد

جمع کل میانگین کل

دیپلم

320

285

64

31

605

43

فوق دیپلم

2425

4486

71

118

6911

95

لیسانس و باالتر

15786

34702

129

264

50488

199

جمع

18531

39473

115

221

58004

176

 30)11درصد معلمان گیالن اظهار داشتندکه کتابهای موجود در کتابخانه مدارس نیازهای
فکری آنان را مرتفع میسازد .زنان  35درصد و مردان  26درصد را اظهار نمودند( .لیسانسیه ها
و باالتر 28درصد(مردان 24درصد وزنان 33درصد) -فوق دیپلمهها 36درصد ( مردان 33درصد
وزنان 41درصد) ودیپلمهها29درصد (مردن 25درصد وزنان 50درصد )
پاسخ سوال ()6
 43) 12درصد معلمان اظهار داشتند که با درآمدشان میتوانند کتابها و مجالت مورد نیاز را
تهیه کنند .مردان  43درصد و زنان  42درصد( .لیسانسیهها و باالتر 45درصد فوق دیپلمهها
36درصد ودیپلمهها44درصد)
پاسخ سوال( )7
-13سرعت تقریبی مطالعه معلمان گیالن بر روی متون تخصصی حدود  67کلمه و بر روی متون
غیرتخصصی  69کلمه دردقیقه برآورد شد .این سرعت برای زنان   72و مردان  64در متون
تخصصی ،و به ترتیب  70و  69بر روی متون غیرتخصصی بود.
76 )14درصد مطالعه معلمان گیالن در زمینه تخصصی بود(زنان  79درصد و مردان  74درصد
معلمان لیسانسیه  81درصد و فوق دیپلمه  66درصد و دیپلمهها 70درصد) .
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پاسخ سوال( )8
 )15معلمان گیالن براساس اولویت بیشتر به شیوههای تندخوانی و دقیق خوانی آشنایی داشتند.

بحث و نتیجهگیری

مطالعه یک فرایند فعال ذهنی است ومطالعه کتابها  ،انسان را وادار میسازد که از مغز خود
بیشتر استفاده کند وحافظه اش را تقویت نموده وبیشتر تفکر وتمرکز نماید  ،باهوشتر شده و
خالقیتش را افزایش دهد .چنانچه مطالعه به صورت هدفمند باشد ،این امکان فراهم میشود
که دررابطه با موضوعات مختلف اطالعات مفید کسب نموده واعتماد به نفس خویش را باال برده
وبرای خود وجامعه مفید وموثر واقع شود وبرای حفظ حیات از فرهنگ ملی ،عادت به مطالعه
هدفمندو پرداختن به کتاب و کتابخوانی وافزايش سرانه مطالعه را اهم مسائل زندگی خویش
قراردهد.ازطرفي ،ایرانیان به گواه پیشینه تاریخیشان  ،در تمام ادوار به کتاب و کتابخوانی عالقه
ی بسیار داشتند  .لذا الزم است امروزه به اين امر مهم توجه جدي معمول گردد .از آنجاییکه
کمی وکیفی مطالعه معلمان گیالن بود  .نتایج بدست
هدف انجام این تحقیق  ،بررسی
وضعیت ّ
ّ
آمده این تحقیق ،بيانگر آن است كه ميزان سرانه مطالعه آزاد معلمان گیالن با سرانه مطالعه
ایرانیان همخواني ندارد .اما سرانه مطالعه کتب غیر درسی با سرانه مطالعه غیر درسی 21
دقیقهای تهرانيها نزديك است .با توجه به اینکه سرانه مطالعه آزاد ايرانيان و بويژه معلمان نسبت
به سرانه مطالعه جهانی عدد پايين است ،جای تامل است وبايد با تحقيقات بيشتري صورت
گيرد .بدین لحاظ  ،براساس یافتههای سوال  4تحقیق پیشنهاد میشود که در تجهیز کتابخانهها
به درخواستهای معلمان که ازنظر اولویت خواستار کتابهای علمی ،مذهبی ،تاریخی ،ادبی،
وهنری بودند توجه بیشتری شود و در راستای ارضای نیازهای ذهنی ،توسعه مهارتهای حرفهای
و شغلی ،دستیابی به اطالعات روزآمد و جاری و ارضاء و تسکین نیازهای روحی کتاب تهيه گردد
.همچنین توسعه کتابخانههای مجازی در محیط کتابخانههای مدارس ،غني كردن نمایشگاههاي
متنوع کتاب در مراكز استانها وشهرستانها و بخشها و تقويت برگزاري نمايشگاههاي كتاب در
مدارس میتوانند شوق مطالعه را در معلمان ودانش آموزان افزایش داده و در ارتقاء كمي وكيفي
مطالعه هدفمند وعادت کردن به آن سودمند باشد.
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